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Wijzigingen in concept Kaderregeling werktijden 
…………….. 
Uitgangspunt is dat alle dagen gewone werkdagen zijn, waarbij zon- en feestdagen  bijzondere werkdagen 
zijn. De wet schrijft dit met betrekking tot de zondag voor en vandaar de afwijkende afspraak.  
Voor de zaterdagen blijft gelden wat is afgesproken in de individuele werktijdenregeling op het moment 
van ingang van deze CAO. Bij wijziging van de individuele regeling wordt geregeld dat werknemers 
tenminste een zaterdag per drie weken worden ingeroosterd.  
 
Voor een geleidelijke invoering van individueel roosteren start de WOB in 2010 bij enkele bibliotheken 
een pilot waarin de methoden van en de diverse fasen van zelf roosteren ontwikkeld en getoetst worden. 
De opgedane ervaring en kennis zal worden gedeeld met andere bibliotheken en door CAO-partijen eind 
2011 worden geëvalueerd. Het streven is het individueel roosteren door medewerkers in de volgende CAO 
voor te schrijven. Vertrekpunt voor de individuele bibliotheken is hun huidige werktijdenregeling, of als 
deze niet op schrift staat de feitelijke afspraken over werktijden en roosters (ongeschreven beleid). 
Gedurende het traject van invoering van individueel roosteren zal de werktijdenregeling wellicht 
aangepast moeten worden. 
 
Artikel 1 Vaststellen, wijzigen of intrekken werktijdenregeling 
1 Alvorens de werkgever besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van de werktijdenregeling op 

grond van artikel 22 wordt het voorgenomen besluit ter instemming voorgelegd aan de 
ondernemingsraad/PVT.  

2 Uitgaande van de openingstijden neemt de werkgever in de werktijdenregeling in elk geval de begin- 
en eindtijden van diensten op. 

 
Artikel 2 Inroosteren van de bezetting in publieksfuncties door de werknemers zelf 
1 Op verzoek van de meerderheid van de werknemers in de publiekfuncties overlegt de werkgever met 

alle werknemers in de publieksfuncties over de  mogelijkheid van een stapsgewijze invoering van 
individueel roosteren. 2 De leidinggevende van de werknemers in publieksfuncties stelt de 
minimale en maximale bezettingsbehoefte vast en is eindverantwoordelijke voor de bezetting. 

3 Voor het zondagrooster wordt ervan uitgegaan dat op tenminste  13 zondagen per 52 weken aan de 
werknemer geen werkzaamheden worden opgedragen.. Een werknemer wordt alleen op zondag 
ingeroosterd als hij zich daarvoor beschikbaar heeft gesteld.  

Toelichting: dit is de tekst van de ATW dus eigenlijk het omgekeerde van  wat er stond. 
4 Bij wijziging van de werktijdenregeling wordt vastgelegd dat werknemers tenminste een zaterdag per 

drie weken worden ingeroosterd, tenzij anders is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijzigingen in Regeling Sociaal Plan 
 
Artikel 3 Werkingsduur 
1. De in het Sociaal Plan opgenomen bepalingen worden toegepast vanaf het moment dat de werkgever 

het besluit heeft genomen over te gaan tot reorganisatie. De toepassing van het Sociaal Plan eindigt 
een halfjaar na de feitelijke effectuering van de reorganisatie. Onder feitelijke effectuering wordt hier 
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verstaan het moment waarop aan de werknemers is meegedeeld in welke functies ze zijn geplaatst of 
dat herplaatsing niet mogelijk is. 

2.  
 
Artikel 10 Wijziging plaats van tewerkstelling  
1 Als de enkele reistijd van het woon-werkverkeer naar een nieuwe plaats van tewerkstelling meer 

bedraagt dan de enkele reistijd van het woon-werkverkeer voorafgaand aan de plaats van 
tewerkstelling dan ontvangt de werknemer een compensatie voor die meerdere reistijd. 

2 De werknemer en werkgever komen de compensatie overeen, waarbij gekozen wordt uit compensatie 
in tijd, of voor de duur van de extra reistijd een bedrag in geld gelijk aan het voor de werknemer 
geldende uurloon. 

3 De compensatie wordt gegeven tot twee jaar na de wijziging van de plaats van tewerkstelling in het 
kader van de reorganisatie of tot de plaats van tewerkstelling opnieuw wijzigt.  

 

 
Artikel 12 Ondersteuning naar werk bij een andere werkgever 
1. De werknemer die als boventallige werknemer is aangewezen maakt in overleg met de werkgever een 

mobiliteitsplan.  
2.    Het mobiliteitsplan bevat individuele afspraken over begeleiding naar een andere baan buiten de 

organisatie, en/of voor scholing, en of het starten van een eigen bedrijf. 
 Mogelijke onderdelen van het mobiliteitsplan zijn:  

a een loopbaanscan; 
b de looptijd van  van het mobiliteitsplan; 
c een persoonlijk te besteden budget als bedoeld in artikel 13; 
d afspraken gedurende de bemiddelingstermijn;  
e welke loopbaaninstrumenten worden ingezet; 
f outplacement voor de duur van werk naar werk; 
g afspraken over scholing; 
h afspraken over stage/detachering/tijdelijke indiensttreding  
i de planning van acties door de werkgever en de werknemer; 
j de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;  
k evaluatiemoment; 

3.    Het mobiliteitsplan wordt schriftelijk vastgelegd. 
4.  Werkgever en werknemer voeren het proces van begeleiding van werk naar werk  zorgvuldig maar 

voortvarend uit en met volledige inzet.  
5. Gedurende de looptijd van het sociaal plan als bedoeld in artikel 3 lid 1 blijft de arbeidsovereenkomst 

in stand. 
6. Vanaf 6 maanden na de mededeling dat werknemer boventallig is en de werknemer vrijgesteld  is van 

werkzaamheden om zich geheel te kunnen richten op het verwerven van een functie buiten de 
organisatie, heeft de werknemer geen recht meer op  loon. 

7 De individuele rechten en de financiële rechten en faciliteiten die in het mobiliteitsplan zijn 
afgesproken, blijven ook na de beëindigingsdatum van het sociaal plan van kracht tot het einde van de 
looptijd van het mobiliteitsplan. 

 
 
Artikel 14 Einde dienstverband 
Indien de werknemer binnen de termijn van artikel 11 lid 3 te kennen heeft gegeven dat hij geen gebruik 
wil maken van een mobiliteitsplan, wordt direct een vaststellingsovereenkomst gesloten. 
 
Artikel 21 Hardheidsclausule 
1 Als toepassing van de Regeling in een individueel geval zou leiden tot een onbillijke, onvoorziene 
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situatie, kan de werkgever van de Regeling afwijken ten gunste van de werknemer. In die gevallen 
waarin de Regeling niet voorziet, zal werkgever als goed werkgever handelen in de geest van deze 
Regeling. 

2 Als de integrale uitvoering van het sociaal plan leidt tot onoverkomelijke financiële problemen kan de 
werkgever in overleg treden met de bonden over aanpassing van onderdelen van dit sociaal plan.  

 (Lid 2 is eigenlijk weer overbodig door loslaten kantonrechtersformule) 


